
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ 

วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

__________________________ 
 
รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑. นายมานิจ สุขสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    
     ประธาน 
๒.  ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๓. นายนิคม ระวียัน ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๕. ดร.บุญลือ ทองอยู่ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๖. นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๗. นายเสกสรรศ ์ รอยลาภเจริญพร   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๘. ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ด า ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๙. ดร.จักรพรรด ิ วะทา ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๑๐. นายวัชรกิต ิ วัชโรทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๑๑. นายธงชัย ศรีดามา ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภา 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  อธิการบดี กรรมการสภา 
๑๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
      กรรมการสภา 
๑๔. ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
    มหาวิทยาลัย  กรรมการสภา 
๑๕.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์    จันทร์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๘. นายสวงค ์ บุญปลูก ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภา 
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ ผู้แทนคณาจารย์      กรรมการสภา 
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ  อินทรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์    กรรมการสภา 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 
๑.   นายนิคม กฤษณรังคุณ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง กรรมการสภา 
๓. นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค ์ กรรมการสภา 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ วันที ่๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ๒/๒๓ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา 
๒.  ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์ ณ พัทลุง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔.    นางมนต์นัทธ์ นาคนิยม รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 
๕. นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง หัวหน้าส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๖.  นางจันทรา เลิศอนันต ์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  
       ๑.๑  การต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิท่านใหม่ 
 

 สรุปเรื่อง นายมานิจ  สุขสมจิตร ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านใหม่ คือ นายธงชัย  ศรีดามา  ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จ านวน ๑๑ ราย  ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นั้น ในฐานะประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี 
และขอต้อนรับ นายธงชัย  ศรีดามา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

     ๑.๒  การจัดท าข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้กับ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

 
 สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดี น าเสนอที่ประชุมเรื่อง การจัดท า
ข้อสอบเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วยทั่วประเทศ ให้กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้มอบหมายให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ด าเนินการจัดท าข้อสอบและประมวลผล  ในการสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วยทั่วประเทศ จ านวน ๗๘ เขต ต าแหน่ง
ที่เปิดรับ ๑,๕๐๐ ต าแหน่ง จ านวนผู้สมัคร ๑๐๘,๐๐๐ คน ในรายวิชาเอก ๓๘ รายวิชา รายวิชาทั่วไป                 
๕ รายวิชา เป็นข้อสอบที่จัดท าทั้งหมดจ านวนประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ฉบับ ขณะนี้ข้อสอบด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลือในส่วนของการประมวลผล 

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การจัดท าข้อสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ให้กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ วันที ่๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ๓/๒๓ 
 

               ๑.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการ 
  สภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร กลุ่มคณบดี และกลุ่มผู้อ านวยการ 
  สถาบัน ส านัก ศูนย์และหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี

ฐานะเทียบเท่าคณะ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร กลุ่มคณบดี และกลุ่ม
ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์และหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากผู้ด ารงต าแหน่ง
คณบดี และ จากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ (๒๒ มิถุนายน 
๒๕๕๒-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๗ 
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖(๓)(๔)และ(๕) มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละสามปี  เพ่ือให้เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ (๓) และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ด ารงต าแหน่ งบริหาร พ.ศ. 
๒๕๔๗ ข้อ ๕ (๒) กรรมการจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี จ านวนหนึ่งคน ให้กลุ่มคณบดีเป็นผู้มีสิทธิเลือก ข้อ ๕ 
(๓) กรรมการจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จ านวนหนึ่งคน ให้กลุ่มต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หัวหน้าส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นผู้มีสิทธิเลือก และข้อ ๘ ให้อธิการบดี
ประกาศผลการเลือกตั้ง และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ   
  ในการนี้ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อย 
ดังประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร กลุ่มคณบดี และกลุ่มผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์และหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สุกปลั่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และนายสวงค์ บุญปลูก ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศ ณ วันที่ ๒๗  
มิถุนายน ๒๕๕๕  
 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง             
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร กลุ่มคณบดี และกลุ่มผู้อ านวยการ
สถาบัน ส านัก ศูนย์และหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๔ การแจ้งผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การแจ้งผลการประเมินตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีสาระส าคัญดังนี้  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ วันที ่๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ๔/๒๓ 
 

ตามที่ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๑/๑๙๔๗ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  
ซึ่งผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้คะแนน ๔.๔๘๘๕ 
คะแนน  
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๑.๕ ก าหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ก าหนดการงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ตามท่ี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน
ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ขอให้ส านักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ น าความกราบบังคมทูล สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เรื่อง ขอพระราชทานพระราชานุญาตปรับก าหนดการเสด็จฯ แทน
พระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง ณ อาคาร
ใหม่ สวนอัมพร เนื่องจากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาฯ ลดลง จากเดิม ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
เป็น ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ นั้น  
   ส านักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ ได้น าความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระ
บาทแล้ว พระราชทานพระราชานุญาตตามท่ีขอรับพระมหากรุณาธิคุณ 
   ทั้งนี้ ก าหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ ได้แก่ 

   วันอาทิตย์ที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕ เวลา  ๑๑.๓๐  น. 
       เวลา  ๑๕.๐๐  น. 
  วันจันทร์ที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๑.๓๐  น. 
       เวลา  ๑๕.๐๐  น. 

 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  ก าหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔      
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๖ รายงานผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการด า เนินงานของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ วันที ่๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ๕/๒๓ 
 

   รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๕๔ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจหลักในช่วงปี งบประมาณ ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ - 
กันยายน ๒๕๕๔) ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม และด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการรายงานผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ          
ในรอบปีที่ผ่านมา โดยใช้หลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดี  ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอน าเสนอรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔ พร้อมทั้งขอรับฟังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงานต่อไป  
 
  จึ งน า เสนอสภามหาวิทยาลั ย เ พ่ือทราบ  รายงานผลการด า เนิน งานของ              
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษามีระดับคะแนนดีมาก และคณะมีความเข้มแข็งในเรื่องเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่งไม่ใช่ด้านวิชาฟิสิกส์  เคมี  ชีวะ ซึ่งโดยปกติจะเข้าใจกันว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
จะเน้นหนักทางด้านวิทยาศาสตร์ แต่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จึงขอ
ตั้งเป็นข้อสังเกต 

๒. ในอนาคตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรจะมีบทบาทในเรื่องอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
๓. รายละเอียดในบทสรุปผู้บริหาร ระบุว่า “ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ขาดแคลนครูประมาณ ๔๐,๐๐๐ กว่าคน ส่วนใหญ่จะขาดแคลนในสาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ มากที่สุด....” คณะฯ จะมีส่วนร่วมในการที่จะผลิตครูที่ขาดแคลนอย่างไร ซึ่งบางสถาบันการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะร่วมกับคณะครุศาสตร์ในการผลิตครูฟิสิกส์ และครูเคมี จึงเห็นว่าจะเป็น
โอกาสที่มหาวิทยาลัยจะช่วยในเรื่องดังกล่าวได ้ 
 
 ค าชี้เจงเพิ่มเติม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์ ณ พัทลุง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวชี้แจง โดยมี
รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

๑. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งแต่เดิมคณะฯ เคย
ผลิตบัณฑิตด้าน เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ แต่นักศึกษาที่มาสมัครเรียนมีจ านวนลดน้อย คณะฯ จึงได้พัฒนาการเรียนการ
สอนเป็นด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจมากกว่า  

๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนทางด้านของ
สิ่งแวดล้อม และด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะน าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาในการเป็นส่วนหนึ่งของ             
อัตลักษณ์ ในโอกาสต่อไป 

๓. กรณีโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ขาดแคลนครู
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทางคณะฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางโดยได้ยก (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต การสอนเคมี การสอนฟิสิกส์ การสอนคณิตศาสตร์ และได้น าเสนอต่ออธิการบดีพิจารณาและได้รับ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากอธิการบดีว่าควรปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรศึกษาศาสตร์ หรือหลักสูตร      
ครุศาสตร์ ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และจะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป 

   
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ วันที ่๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ๖/๒๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑(๑)/๒๕๕๕ 
 
 สรุปเรื่อง ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ 
  

มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕    
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

๓.๑ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 ครั้งที ่๑(๑)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 
สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานการติดตามข้อเสนอแนะ

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ (๑)/
๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดส่งข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน ๖ หน่วยงาน  

หน่วยงานที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ 
๑. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง แผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ รายละเอียดตามบันทึกข้อความ 
เลขที่ สภว.๒๐๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕  

๒. กลุ่มงานประกันคุณภาพ  
 ๒.๑ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับอุดมศึกษา  

   ๒.๒ คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และแผนปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียดตามบันทึกข้อความ เลขที่ ปค.๕๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
และบันทึกข้อความ เลขที่ ปค.๕๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

  ๓. โครงการโรงสีข้าว เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๔ และการปรับแผน
ธุรกิจ ปี ๒๕๕๕ ของโครงการโรงสีข้าว ส านักกิจการพิเศษ รายละเอียดตามบันทึกข้อความเลขที่ สนพ. ๓๗๖/
๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

๔. เลขานุการศูนย์การศึกษา เรื่องการรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี รายละเอียดตามบันทึกข้อความ เลขที่ ศก.๓๒๔๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

๕. กองนโยบายและแผน เรื่อง แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดตามบันทึกข้อความ เลขที่ สลส.๓๔๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ วันที ่๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ๗/๒๓ 
 

หน่วยงานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ คือ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง 
รายงานการรับนักศึกษาภาคปกติ ในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 
    จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 ๓.๒    (ร่าง) รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) รายงานผลการประเมิน
ตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม 
๒๕๕๕ มีมติให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔ และที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๔๕)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้น าอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ ของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จ านวน ๑๗ ข้อ เกณฑ์การประเมินของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เกณฑ์การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ของส านักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งนโยบายการก ากับดูแลตนเองที่ดีสภามหาวิทยาลัย 
มาสังเคราะห์เป็นประเด็นการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย รวม ๑๘ ประเด็น  

 
   ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรน าข้อเสนอแนะและข้อสังเกตที่สภามหาวิทยาลัยให้ไว้ในการประชุมแต่ละครั้ง
มาค านวณเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละว่ามหาวิทยาลัยน าไปด าเนินการคิดเป็นร้อยละเท่าไร  

๒. สรุปจ านวนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม ควรหมายเหตุผู้ที่เข้า
ประชุมทุกครั้ง อาทิ นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี เป็นต้น  
   ๓. การด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความรับผิดชอบและหลักนิติธรรม    
ซึ่งมีคะแนนค่อนข้างสูง แต่หากพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วควรจะได้รับคะแนนเต็ม  ๕ คะแนน  

 คณะกรรมการจัดท าการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาตาม
ข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัยแล้วเห็นว่าควรน ากรอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ ที่มีความสอด 
คล้องกันรวมเข้าด้วยกันและก าหนดเป็นตัวชี้วัด  พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของ                    
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ ๑ การก าหนดนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย 
  ตัวชี้วัดที่ ๒ การก ากับมาตรฐานการศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่ ๓ การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  ตัวชี้วัดที่ ๔ การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
  ตัวชี้วัดที่ ๕ การด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  ตัวชี้วัดที่ ๖ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ วันที ่๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ๘/๒๓ 
 

 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 

 

               ๔.๑  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของ 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน า เสนอที่ประชุมเรื่ อง  การพิจารณาแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
    ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัย           
ราชภัฏสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ และ พระบรมราช-
โองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จ านวน 
๑๑ ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นั้น 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย  
   ในการนี้  มหาวิทยาลัย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภา -
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ือท าหน้าที่จัดท าการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีรายนามดังนี้ 
   ๑. ดร.บุญลือ  ทองอยู่       ประธานกรรมการ 
   ๒. ดร.จักรพรรดิ  วะทา    กรรมการ 
   ๓. นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด   กรรมการ 
   ๔. รองศาสตราจารย์เทื้อน  ทองแก้ว  กรรมการ 
   ๕. นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง   เลขานุการ 
   ๖. นางจันทรา  เลิศอนันต์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
   
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

การพิจารณา ที่ประชุมเสนอให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล เป็นกรรมการเพ่ิมเติม 
 

มติ  ที่ประชุม แต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
               ๔.๒  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่างนโยบายการก ากับดูแลตนเองท่ีดี 
  ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ วันที ่๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ๙/๒๓ 
 

 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอท่ีประชุมเรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ร่างนโยบายการก ากับดูแลตนเองที่ดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
    ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ และ พระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จ านวน 
๑๑ ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นั้น 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพ่ือให้การด าเนินการด้านนโยบายการก ากับดูแลตนเองที่ดีของสภามหาวิทยาลัยเป็น             
ไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการร่างนโยบายการก ากับดูแลตนเองที่ดี
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมรีายนามดังนี้  
   ๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัย        ประธานกรรมการ 
   ๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัย   กรรมการ 
   ๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัย   กรรมการ 

๔. กรรมการสภามหาวิทยาลัย   กรรมการ 
   ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล  กรรมการและเลขานุการ 
   ๖. นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง   ผู้ช่วยเลขานุการ 

๗. นางจันทรา  เลิศอนันต์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
   
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการร่างนโยบายการ
ก ากับดูแลตนเองที่ดขีองสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 

๑. องค์ประกอบของคณะกรรมการควรจะประกอบด้วย 
 (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นประธาน  
 (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ๑ คน    กรรมการ 
 (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า ๑ คน กรรมการ 
 (๔) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ 
 ๒. มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าข้อกฎหมาย ๒ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ ให้กับนิติกรและคณะกรรมการร่างนโยบายการก ากับดูแลตนเองที่ดีฯ ไว้เป็นคู่มือในการปฏิบัติ  
 
 ที่ประชุมเสนอรายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นกรรมการร่างนโยบายและการก ากับดูแล
ตนเองที่ดี ตามข้อเสนอแนะองค์ประกอบของคณะกรรมการ ข้อ (๑) (๒) (๓) (๔) โดยมีรายนามดังนี้ 
 ๑. ศาสตราจารย์ ดร. สายหยุด  จ าปาทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย      ประธานกรรมการ 
 ๒. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  สวนเพลง  คณาจารย์ประจ า (ซึ่งเลือกกันเอง ๑ คน)  กรรมการ 
 
 มติ  ที่ประชุม แต่งตั้ง คณะกรรมการร่างนโยบายการก ากับดูแลตนเองที่ดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ วันที ่๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ๑๐/๒๓ 
 

               ๔.๓  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ก.อ.ม) 

 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ก.อ.ม.) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ           
สวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ และพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จ านวน ๑๑ ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นั้น 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ 
การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๖๑ 
ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.ม.” ประกอบด้วย 
 (๑) ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย 

 (๒) กรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๓ คน  
 (๓) กรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ จ านวน ๓ คน  
 (๔) ให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลเป็นเลขานุการและให้มีนิติกรคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ (๒) ต้องแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคลด้านกฎหมาย หรือด้านการบริหารจัดการภาครัฐ   

  

ในการนี้ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ด าเนินการได้มาในส่วนของกรรมการ
ตามข้อ (๓) และ (๔) เรียบร้อยแล้ว มีรายนามดังนี้ 

๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัย      ประธานกรรมการ 
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๔. กรรมการสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ  
๕. นางสาวประวรดา  โภชนจันทร์   (สภาคณาจารย์และข้าราชการ)  กรรมการ     
๖. นางสาวนงคราญ  สุขเวชชวรกิจ  (สภาคณาจารย์และข้าราชการ)   กรรมการ 
๗. นายอัมรัตน์  วะสมบัติ    (สภาคณาจารย์และข้าราชการ)  กรรมการ 

 ๘. นางสาวองค์อร  สงวนญาติ   (ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล)    เลขานุการ 
 ๙. นายสุพจน์  ชนะค้า    (นิติกร)         ผู้ช่วยเลขานุการ 

      
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
๑. เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ (๑) และ (๒)  
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

 
 ที่ประชุมเสนอรายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยตามข้อ (๑) และ (๒) ดังนี้ 

๑. ดร. บุญลือ  ทองอยู่   ประธานกรรมการ 
๒. ดร. จักรพรรดิ  วะทา   กรรมการ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ วันที ่๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ๑๑/๒๓ 
 

๓. นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด  กรรมการ 
๔. นายวัชรกิติ  วัชโรทัย   กรรมการ 

 
 มติ  ที่ประชุม แต่งตั้ง คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 

     ๔.๔  การพิจารณาบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ 
  ประจ าคณะครุศาสตร์ 

 
สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาบุคคลเป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีค าสั่งที่ ๒๖/๒๕๕๐ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ นั้น บัดนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ 
ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มาตรา ๔๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๓  ข้อ ๕ 
ให้คณะกรรมการประจ าคณะ ประกอบด้วย 
   (๑) คณบดี เป็นประธาน 
   (๒) รองคณบดี  
   (๓) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
   (๔) ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะ ซึ่งเลือกกันเอง จ านวนสองคน 
   (๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของคณะกรรมการประจ าคณะนั้น 
   ให้คณะกรรมการเลือกรองคณบดีคนหนึ่ง เป็นรองประธาน 
   ให้หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ เป็นเลขานุการ 
   และ ข้อ ๖ ให้กรรมการ (๑)(๒)(๓) และ(๔) ตามข้อ ๕ ด าเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามข้อ ๕(๕) จ านวนไม่น้อยกว่าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พึงมี แล้วจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อเรียงล าดับตัวอักษร 
พร้อมประวัติขอมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
   ทั้งนี้ กรรมการ (๑)(๒)(๓) และ (๔) ตาม ข้อ ๕ ได้ด าเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตาม
ข้อ ๕(๕) จ านวนไม่น้อยกว่าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พึงมี แล้วจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อเรียงล าดับตัวอักษร พร้อม
ประวัติขอ้มูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา จ านวน ๕ คน ซึ่งมีจ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการประจ าคณะโดยมีรายนามดังต่อไปนี้  

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์  เจียรกุล 
๒. ดร.พรศรี  ฉิมแก้ว 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ 
๔. ศาสตราจารย์ศรียา  นิยมธรรม 
๕. ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์ 

  
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 ๑. บุคคลตามบัญชีรายชื่อจ านวน ๕ คน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะครุศาสตร์ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ วันที ่๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ๑๒/๒๓ 
 

มติ  ที่ประชุม  
๑. อนุมัติ บุคคลตามบัญชีรายชื่อจ านวน ๕ คน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะครุศาสตร์ ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์  เจียรกุล 
๒. ดร.พรศรี  ฉิมแก้ว 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ 
๔. ศาสตราจารย์ศรียา  นิยมธรรม 
๕. ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์ 

๒. แต่งตั้ง คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ 
 

     ๔.๕  (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) แผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วยคณะกรรมการวางระบบบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
สวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ได้ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕  ความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยต้องเร่งด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๕  มีทั้งหมด ๕ ด้าน และได้
จัดล าดับความส าคัญโดยค านึงถึงโอกาสที่เกิดข้ึนและผลกระทบที่จะได้รับ ดังนี้ ๑) ด้านการเงินและงบประมาณ  
๒) ด้านการด าเนินงาน  ๓) ด้านบุคลากร  ๔) ด้านสวัสดิการในชีวิตและทรัพย์สิน และ ๕) ด้านการปฏิบัติตาม
และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ  
   ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๔๒)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ มีมติให้ความเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 

๑. (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  และผลการประเมินตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีความสอดคล้องกันในเรื่องการเบิกเงินงบประมาณ               
รายจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หากลดความเสี่ยงลงจะท าให้ผลการประเมินได้รับคะแนนเพ่ิมขึ้น 

๒. ระดับความเสี่ยงโดยรวมมีระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง จึงอยากทราบทิศทางของผู้บริหารจะ
ด าเนินการกับความเสี่ยงอย่างไร และจะเลือกด าเนินการความเสี่ยงในระดับใด 

๓.  ปัจจุบันการจัดการความเสี่ยงอาจจะมีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นการ
รวบรวมทั้งหมดที่คิดว่าจะเป็นความเสี่ยง แต่ในปัจจุบันหากมีการรวบรวมความเสี่ยงก็จะมองว่าองค์กรนั้นไม่มี
ความมั่นคง หรือมีความเสี่ยงที่จะต้องระมัดระวัง ท าให้เกิดความไม่แน่ใจว่าการบริหารจัดการ องค์ประกอบ
ภายนอกที่เป็นความเสี่ยง หรือมีผลกระทบอาจเกิดข้ึนได้แต่ป้องกันไม่ได้ จึงต้องจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
รองรับ เมื่อพิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วบางเรื่องเป็นปัญหาไม่ได้เป็นความเสี่ยง เพราะเมื่อเกิด
ปัญหาก็จะน าวิธีการไปแก้ไข เช่น หน้า ๕ ข้อ ๒.๒ การให้ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ทางการเงินไม่ชัดเจน ซึ่งไม่ได้
เป็นความเสี่ยงที่สูงมากแต่เป็นปัญหา ดังนั้นเมื่อจะจัดการความเสี่ยงในมหาวิทยาลัยก็ควรจะเป็นความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบจริง ๆ  
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 ๔.   การจัดการความเสี่ยง หากพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงพบว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ
ด าเนินการ ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องเป็นบทบาทของผู้บริหาร เช่น แผนบริหารความเสี่ยง หน้า ๑๔ การจัดการ
ความเสี่ยง ให้รายงานการน าส่งเงินประจ าวันให้ผู้อ านวยการศูนย์หรือหัวหน้าหน่วยงานรับทราบ เป็นไปได้
หรือไม่ว่าผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบจะตรวจสอบเป็นระยะ แทนการใหเ้จ้าหน้าที่รายงาน  
 ๕.   การก าหนดให้เจ้าหน้าที่การเงินทุกคนต้องวางเงินมัดจ าเพ่ือเป็นหลักประกัน จะเป็นภาระของ
เจ้าหน้าที่มากไปหรือไม ่
 

ค าชี้แจงฺ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  ในฐานะอธิการบดี และนางมนต์นัทธ์  นาคนิยม รักษาการใน

ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้ 
๑.  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายจ่ายภาพรวม เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติ

การไทยเข้มแข็ง (เงินกู้ SP ๒ ) การด าเนินงานบางส่วนนั้น อยู่นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการได้ 
เช่น งบลงทุนที่เบิกจ่ายไม่ทัน ส านักงบประมาณยืดระยะเวลาออกไป ๑ ปี มหาวิทยาลัยต้องจัดท างบผูกพันไว้  
๑ ปี ซึ่งแต่เดิมงบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส านักงบประมาณก าหนดมาให้มหาวิทยาลัย ๓ ปี ในระยะเวลา ๒ ปีที่
ผ่านมา ส านักงบประมาณยืดออกไปอีก ๑ ปี แทนทีม่หาวิทยาลัยจะเบิกจ่ายได้ในปีที่ผ่านมา ก็ไม่สามารถเบิกได้
จะต้องขอเบิกในปีถัดไป ส านักงบประมาณไม่ได้จัดสรรเงินไว้ให้ แต่ให้ยืดเวลาออกไปแทน ท าให้มหาวิทยาลัย
ต้องกันงบประมาณเหลื่อมปี ส าหรับ เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (เงินกู้ SP ๒ ) ของ
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นทุนการศึกษาซึ่งก าหนดให้จ่ายเป็นปีการศึกษา เงินงบประมาณจึงคงค้างอยู่ที่
มหาวิทยาลัย ซึ่งบางส่วนได้พยายามเร่งให้เบิกจ่าย จึงยังมีบางส่วนที่อยู่นอกเหนือความสามารถ โดยเฉพาะงบ
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งมียอดเงินค่อนข้างสูงมาก 

๒. ความเสี่ยงระดับปานกลาง ได้แก่ เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของมหาวิทยาลัย ที่ไม่สามารถทราบถึงความรุนแรง และโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด               
คณะกรรมการฯ จึดจัดเป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงผลเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
มหาวิทยาลัย  ก็จะน ามาเป็นมาตรการป้องกัน 

 
ที่ประชุมมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ (ร่ าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕              

น าข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
อีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุม ให้ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

 

              ๔.๖  โครงการจัดซื้อที่ดิน อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
   

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง โครงการจัดซื้อที่ดิน อ าเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

ตามที่ส านักกิจการพิเศษ  ได้รับนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตให้
จัดการเรียนรู้ในเรื่องของ “ข้าว” ให้กับนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพท านา         
รู้ถึงคุณค่าของข้าว และความยากล าบากของการท างานของเกษตรกร ส านักกิจการพิเศ ษตระหนักถึง
ความส าคัญของนโยบายดังกล่าว โดยเฉพาะการสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
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สวนดุสิตในเรื่องการท านา จากการเข้าร่วมปฏิบัติจริงในกระบวนการของการท านา อันก่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของการท างานซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่
สภามหาวิทยาลัยต้องการ นั้น 

คณะท างานส ารวจเพื่อจัดหาที่ดินได้ท าการลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจหาที่ดินที่เหมาะสมที่จะ
ใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวพบว่าที่ดิน ณ ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  เนื้อที่ ๑๔ 
ไร่  ๓ งาน ๔๗ ตารางวา  ซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของโครงการโรงสีข้าวซึ่งเป็นโครงการพิเศษในก ากับของส านัก
กิจการพิเศษ เหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่จัดการศึกษาที่มีความสะดวก ปลอดภัย และคล่องตัว ในการบริหาร
จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป 

โครงการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคณะต่างๆ มาเป็นล าดับดังนี้ 
ที่ประชุมคณะกรรมการโรงสีข้าว ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมคณะผู้บริหาร
ส านักกิจการพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ครั้งที่ ๕(๓๘)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๖(๔๒)/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยที่ประชุมอนุมัติในหลักการให้
ด าเนินการได้ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังต้องด าเนินการตามขั้นตอน และระเบียบพัสดุซึ่งประกอบด้วย   

๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการส ารวจรายละเอียดข้อมูลที่ดิน  
๒) การรายงานผลการส ารวจรายละเอียดข้อมูลที่ดิน           
๓) การขออนุมัติจัดซื้อที่ดินโดยใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย  
๔) การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  
๕) การด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ  
๖) การแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจรับและการรับมอบที่ดิน  
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา โครงการจัดซื้อที่ดิน อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  

จังหวัดปราจีนบุรีของส านักกิจการพิเศษ  
 
 ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวเพ่ิมเติมว่า 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้เสนอแนะเรื่องการให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้ในเรื่องข้าว มหาวิทยาลัย โดยโรงเรียน
การเรือน จึงได้จัดท าหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับข้าวและจะจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๑/๒๕๕๖ ตลอดจน
ให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานโรงสีข้าว นั้น เมื่อส านักกิจการพิเศษ ได้รับนโยบายในเรื่องดังกล่าวก็ได้ด าเนินการ
จัดหาพ้ืนที่ในการเช่าท าแปลงนาสาธิต ซึ่งโดยส่วนใหญ่ราคาค่าเช่าจะไม่สูงมากแต่กระบวนการในการท าแปลง
นาสาธิตข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่จะท านาสองรอบต่อหนึ่งปี ซึ่งการเช่าพ้ืนที่ท านาจะต้องเช่าสามรอบ และราคา          
ค่าเช่าพ้ืนที่ในเนื้อที่ที่ใกล้เคียงกันจะมีราคาที่ค่อนข้างสูง ซึ่งหากพิจารณาถึงค่าเช่าในระยะยาวเทียบกับพ้ืนที่            
ทีจ่ะเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จะมีความคุ้มค่ากว่า ส านักกิจการพิเศษ จึงด าเนินการส ารวจพื้นที่บริเวณติด
กับโรงสี เนื้อที่ ๑๑ ไร่  ๒ งาน ๖๘ ตารางวา และมีกระบวนการต่อรองราคาในเบื้องต้นรวมค่าภาษีและ
ค่าธรรมเนียมการโอน อยู่ในราคา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้มีการเปรียบเทียบราคาที่ดินกับ
พ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงแล้วเฉลี่ยตารางวาละ ๒,๓๔๓ บาท (สองพันสามร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) หรือประมาณไร่
ละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จึงถือเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัย ในการขยายการด าเนินงานของ
โรงสีข้าว รวมทั้งได้เตรียมการส าหรับในเรื่องการบริหารจัดการ โดยส่วนหนึ่งจะใช้ก าลังคนที่มีอยู่เดิมซึ่งจะไม่มี
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมในเรื่องนี้แต่จะมีงบลงทุนในการท านาข้าว ปลูกข้าวเพ่ือเก็บเกี่ยวซึ่งจะแยกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้           
โดยในที่ดินสิบไร่ดังกล่าวจะบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ จะไม่รวมกับโรงสีข้าว อีกทั้งยังได้วิเคราะห์ถึงการ
ด าเนินงานในอนาคต ซึ่งหากกู้ธนาคารก็จะมีดอกเบี้ยที่สูง และได้มีการคาดการณ์ในเรื่องของการเพ่ิมมูลค่าของ
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ผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าเมื่อมีข้าวเปลือก จะมีวัตถุดิบส่วนหนึ่งที่ปะปนมาใช้ประโยชน์ไม่ได้โดยเฉลี่ย ๒๘๘ ตัน ฉะนั้น
สิ่งที่เจือปนมาจะขายกิโลกรัมละ ๑ บาท หากน าสิ่งเหล่านี้มาท าปุ๋ยแทนก็จะเพ่ิมมูลค่าซึ่งจะเป็นก าไรหรือ
กิจกรรมอีกส่วนหนึ่ง อีกทั้ง มหาวิทยาลัยและจังหวัดนครนายกยังได้ประสานความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ขุนด่าน จังหวัดนครนายก เพ่ือบูรณาการการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงบนพ้ืนที่             
สาธารณประโยชน์ประมาณ ๑,๓๑๘ ไร่  เพ่ือให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนมีความรู้ใน
กระบวนการเกษตรอินทรีย์ และสามารถน าไปประกอบอาชีพเกษตรกรอีกด้วย 
 

การพิจารณา ทีป่ระชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อมีความพร้อมหรือไม่ และเรื่องราคาซื้อขายมีความเหมาะสมเป็นไป 

ตามราคากลาง หรือไม่ 
๒. ในการจัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวจะจัดซื้อโดยวิธีใด หากเป็นการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษขอให้ด าเนินการ 

อย่างรัดกุม 
๓. การบริหารจัดการพ้ืนที่ควรมีแผนกิจกรรมที่มีความชัดเจน และค านึงถึงจุดคุ้มทุนทั้งในเชิงธุรกิจ

และเชิงสังคม 
๔. ที่ดินที่จะซื้อมีความเหมาะสมในการท านาปลูกข้าวหรือไม่ 
๕. ที่ดินที่มหาวิทยาลัยจะจัดซื้อเพ่ือท าแปลงนาสาธิต เนื้อที่ ๑๐ ไร่ และโครงการจัดตั้งโรงเรียนเกษตร 

อินทรีย์ขุนด่านที่มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาร่วมกับจังหวัดนครนายก เนื้อที่ประมาณ ๑,๓๑๘ ไร่ ควรท าควบคู่กัน 
 

ตอบชีแ้จง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในฐานะอธิการบดี ตอบชี้แจงว่า งบประมาณที่จะใช้ในการ

จัดซื้อท่ีดิน ไม่เป็นปัญหาซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการด าเนินตามขั้นตอน เมื่อแล้วเสร็จ จึงจะก าหนดได้ว่าจะ
ใช้เงินงบประมาณใดในการจัดซื้อ ส าหนับราคาซื้อขายเป็นราคากลางทีอ่ยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปในการซื้อขาย 
 ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ในฐานะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ กล่าว
เพ่ิมเติมว่า การด าเนินการโครงการจัดซื้อที่ดิน อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  จะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย คือ  

๑) ท าให้โครงการโรงสีข้าวมีความม่ันคงข้ึน ซึ่งเดิมโครงการฯ จะขาดท่ีนาในการท านาปลูกข้าว 
๒) ด้านการจัดการศึกษาจะท าให้มีความสมบูรณ์  
๓) ด้านการเงินหรือก าไรที่ได้โดยจะใช้เวลาประมาณ ๗ ปี ในการรบัเงินคืน  
ส าหรับการประเมินราคาซื้อขายที่ดินซึ่งเป็นราคากลางของตลาดที่มีความใกล้เคียงกับราคาที่จะซื้อขาย  

 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ โครงการจัดซื้อที่ดิน อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  ของ
ส านักกิจการพิเศษ  

 
  ๔.๗ การพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตามข้อสังเกตของ 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร ตามข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔(๔๑)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๕๔  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (หลักสูตร



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ วันที ่๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ๑๖/๒๓ 
 

ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)และในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๓(๔๐)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) ซึ่งได้น าเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือ
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ นั้น  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัย
แก้ไขทั้ ง  ๔ หลักสูตรตามบันทึกส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ที่  ศธ ๐๕๐๖(๕)/๗๒๙๖  
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และ ที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/๗๔๑๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และได้น าเสนอสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕  ที่ประชุมพิจารณา
การปรับปรุงแก้ไข มีมตใิห้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้เรียบร้อยก่อน จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
อีกครั้งหนึ่ง  

 

จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔)  
 ๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการ
บริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔)  

๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔)  
๔. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 

 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตามข้อสังเกตของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔)  
 ๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๔)  

๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔)  
          ๔. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 

 
       ๔.๘ โครงการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕   
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง โครงการเปิดสอนหลักสูตร             
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดย 
มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๒ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จึ งน าโครงการเปิดสอนหลักสูตร               
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่ง
หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๓๕)/๒๕๕๔ เมื่อวันที่           



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ วันที ่๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ๑๗/๒๓ 
 

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ และครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกต
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา) 
     ในการนี้ โครงการฯ ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่     
๔(๔)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุมและน าเสนอสภามหาวิทยาลัย  
  
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา โครงการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้ง ตรัง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕    
  
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ โครงการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน-
ศาสตร์ ศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้ง ตรัง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕     
     
       ๔.๙ โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับนักศึกษาชาวจีน 

จากมหาวิทยาลัยไป่ซื่อ มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 
สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุม  เรื่อง โครงการอบรมภาษาและ

วัฒนธรรมไทยส าหรับนักศึกษาชาวจีน จากมหาวิทยาลัยไป่ซื่อ มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย            
มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ท าความตกลงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไป่ซื่อ 
มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการจัดอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับนักศึกษาชาวจีน            
โดยมอบให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดท าโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับนักศึกษา
ชาวจีน ชั้นปีที่ ๒ จ านวน ๔๐ คน จากมหาวิทยาลัยไป่ซื่อ มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการ
อบรมมีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทุกรายวิชา ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาชาวจีนมีความรู้ ความเข้าใจในด้านภาษาไทย วัฒนธรรมไทย  
การสื่อสารวรรณคดีไทย วรรณกรรมไทย ตลอดจนวิถีชีวิ ตของชาวไทย มีการจัดอบรมระหว่างวันที่             
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง สุพรรณบุรี  

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๕  โดยที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบและให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป  
   
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย
ส าหรับนักศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลัยไป่ซื่อ มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ในฐานะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวเพ่ิมเติม
ว่า โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับนักศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลัยไป่ซื่อ มณฑลกวางสี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการประสานกับประเทศจีนว่าอยากให้นักศึกษาจีนเรียนรายวิชาอะไร เมื่อเสร็จสิ้น
การอบรมจะออกเป็นผลการเรียนเพ่ือสามารถน าไปเทียบโอนรายวิชากับมหาวิทยาลัยไป่ซื่อได ้ 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ วันที ่๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ๑๘/๒๓ 
 

 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑.  ควรมีการแลกเปลี่ยนระหว่าง ๒ มหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับหลักยุทธศาสตร์และทิศทางการก้าว

สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัย 
๒.  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ควรติดตามและวิเคราะห์ว่าโครงการสามารถขับเคลื่อนสู่การเตรียมการ                

สู่ประชาคมอาเซียน เป็นระยะเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
๓.  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ควรสรุปรอบ ๖ เดือน หรือ ๑ ปี เพ่ือการด าเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปตาม 

แผนกลยุทธ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
 
ตอบชี้แจง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ในฐานะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวตอบชี้แจง
ว่า มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล ซึ่งส านักงานวิเทศสัมพันธ์สามารถน าข้อมูลโครงการอบรมภาษา
และวัฒนธรรมไทยส าหรับนักศึกษาชาวจีน จากมหาวิทยาลัยไป่ซื่อ มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน มา
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ และมหาวิทยาลัยยังมีกระบวนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาทิ หลักสูตร
วิชาภาษาไทยจะให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เป็นภาษาที่สาม คือภาษาจีน และให้นักศึกษาไทยจับคู่กับ
นักศึกษาจีน เพ่ือสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม ซึ่งได้มีการเตรียมการแล้วในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว  
  

มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับนักศึกษาชาวจีน            
จากมหาวิทยาลัยไป่ซื่อ มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 

๔.๑๐ การขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

    สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การขอก าหนดต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  จ านวน ๑ ราย คือ              
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ซึ่งเสนอผลงานทางวิชาการ คือ งานวิจัย  
เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารกับภาวะการมีอายุยืนของผู้สูงอายุไทย  (เป็นงานวิจัยร่วมที่มีสัดส่วน
ของผู้เสนอขอร้อยละ ๗๕)  และหนังสือ  เรื่อง อาหารสุขภาพผู้สูงอายุ 
   ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินผลการสอน เอกสารค าสอน
รายวิชาอาหารเพ่ือสุขภาพ (รหัสวิชา ๔๕๑๔๒๑๗) ซึ่งผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นผู้มีความช านาญพิเศษใน
การสอน และพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีมติไม่เห็นชอบการ
ขอด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เนื่องจากผลงานวิจัย มีคุณภาพดี และหนังสือ 
มีคุณภาพพอใช้  ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ  ตามที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด ว่าผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพดีท้ังสองเล่ม ในการนี้ ได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้ง
ที่ ๔(๔)/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีมติรับทราบการขอด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ผลการสอน  ผ่าน
เกณฑ์ มีความช านาญพิเศษในการสอน ผลงานทางวิชาการ  ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากงานวิจัย มีคุณภาพดี และ
หนังสือมีคุณภาพพอใช้  ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ซึ่งการแต่งตั้งผู้ ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพดีท้ังสองเล่ม 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ วันที ่๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ๑๙/๒๓ 
 

   ๒. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ อาจารย์ทัศนีย์  
พาณิชย์กุล  ต าแหน่งอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ซึ่งเสนอผลงานทางวิชาการ คือ งานวิจัย  เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อมือเท้า
ปากในเด็กปฐมวัยและการตรวจหาเชื้อไวรัส  (เป็นงานวิจัยร่วมที่มีสัดส่วนของผู้เสนอขอร้อยละ ๕๔) และ
หนังสือ เรื่อง โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ าจากการติดเชื้อไวรัส  (เป็นหนังสือร่วมที่มีสัดส่วนของผู้เสนอขอร้อย             
ละ ๖๕) 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕  เพ่ือพิจารณาผลการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอน 
รายวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน รหัสวิชา ๔๐๓๑๑๐๗  ซึ่งผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นผู้มีความช านาญในการสอน และ
พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีมติเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เนื่องจากงานวิจัยและหนังสือ มีคุณภาพดี เป็นไปตามที่ ก.พ.อ.ก าหนด  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ น าเสนอที่
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕  มีมติรับทราบการขอด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
 ๓. ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๒ ราย คือ 
     ๓.๑ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  ซึ่งเสนอ
ผลงานทางวิชาการ คือ งานวิจัย เรื่อง ความต้องการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรมใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตกรุงเทพมหานคร (เป็นงานวิจัยร่วมที่มีสัดส่วนของผู้เสนอขอร้อยละ ๕๐)  และต ารา 
เรื่อง การพัฒนาองค์การ (รหัสวิชา ๓๕๖๒๓๐๒) 
   ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕  เพ่ือพิจารณาผลการประเมินผลการสอน เอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  (รหัสวิชา ๓๕๖๒๔๐๑)  ซึ่งผลการประเมินผ่านเกณฑ์
เป็นผู้มีความช านาญในการสอน และพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีมติไม่เห็นชอบการขอด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  เนื่องจาก
ผลงานวิจัย และต ารา มีคุณภาพพอใช้  ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์โดยวิธีปกติ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดว่าผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพดีทั้งสองเล่ม ในการนี้ ได้
น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีมติรับทราบการขอด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ผลการสอน ผ่านเกณฑ์ มีความช านาญในการสอน ผลงานทางวิชาการ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
เนื่องจากงานวิจัยและต ารามีคุณภาพพอใช้  ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด  ซึ่งการแต่งตั้งผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพดีท้ังสองเล่ม 
  ๓.๒ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ         
ซึ่งเสนอผลงานทางวิชาการ คือ บทความวิจัย เรื่อง Ubiquitin – specific Protease 14 Expression 
Associated with Intrahepatic Cholangiocarcinoma Cell Differentiation (เป็นบทความวิจัยร่วมที่มี
สัดส่วนของผู้เสนอขอร้อยละ ๕๐) และต ารา เรื่อง ชีวเคมีพ้ืนฐาน (รหัสวิชา ๔๐๒๒๕๐๖) (เป็นต าราร่วมที่มี
สัดส่วนของผู้เสนอขอร้อยละ ๕๒) 

  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕  เพ่ือพิจารณาผลการประเมินผลการสอน เอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาหลักชีวเคมี (รหัสวิชา ๔๐๒๒๕๐๕) ซึ่งผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นผู้มีความช านาญ
ในการสอน และพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มีมติไม่เห็นชอบ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ วันที ่๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ๒๐/๒๓ 
 

การขอด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  เนื่องจากบทความวิจัย มีคุณภาพดี และ
ต ารา มีคุณภาพพอใช้   ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ 
ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ว่าผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพดีทั้งสองเล่ม ในการนี้ ได้น าเสนอที่ประชุมสภา
วิชาการ ครั้งที่ ๔(๔)/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีมติรับทราบการขอด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ ผลการสอนผ่านเกณฑ์ มีความช านาญในการสอน ผลงานทางวิชาการไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากบทความ
วิจัย มีคุณภาพดี และต ารามีคุณภาพพอใช้  ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด ซึ่งการแต่งตั้งผู้ด า รง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพดีท้ังสองเล่ม 
 
                          จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา การขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ส าหรับผู้ที่ขอผลงานทางวิชาการแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ มหาวิทยาลัยได้มีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ
หรือให้ข้อแนะน าหรือไม่ หรือมีคณะกรรมการเพื่อทบทวนปรับปรุงแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และในกรณีผลงานทางวิชาการกับต าราเมื่อไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินสามารถน าไปปรับปรุงแก้ไข
แล้วยื่นขอผลงานใหม่ได้หรือไม่ ในส่วนนี้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมีกลไกหรือกระบวนการ
อย่างไร 

๒. การขอผลงานทางวิชาการบางมหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมเสวนาโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน
มาบรรยายถึงปัญหาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งบรรยายถึงผลงานทาง
วิชาการ หนังสือคืออะไร ต าราคืออะไร และเอกสารประกอบการสอนคืออะไร ในส่วนนี้มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการเพื่อเป็นการช่วยเหลืออาจารย์ที่ขอผลงานทางวิชาการหรือไม่ 
 

ค าชี้แจง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐารมณ์ จุฑาภัทร ในฐานะรองอธิการบดฝี่ายวิชาการ กล่าวชี้แจงโดยสรุปได้

ดังนี้ 
๑. การพิจารณาจะมีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน  คือ ดร.บุญลือ  ทองอยู่ และให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพในสาขาวิชานั้น ๆ โดยมีประธานกรรมการแต่งตั้งจากกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามถึงห้าคน ซึ่งเกณฑ์ในการตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและ
คุณภาพที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ซึ่งจะมี
เลขานุการช่วยดูแลผลงานทางวิชาการหรือต าราให้ เมื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเรียบร้อยแล้ว  ก็จะ
น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาถึงเหตุผลที่ผ่านและไม่ผ่ าน   
เหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินก็มีหลายกรณี แต่กรณีที่ร้ายแรงคือการลอกเลียนผลงานทางวิชาการหรือ
น าเอาผลงานของผู้อื่นไปใช้ ซึ่งไม่สามารถน าผลงานทางวิชาการหรือต ารามาเสนอได้อีก ส่วนผลงานทางวิชาการ
ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในกรณีอ่ืน ๆ เมื่อปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะแล้วสามารถ
น ามายื่นขอเสนอผลงานใหม่ได้ แต่ถ้ากรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นผลงานวิจัยจะไม่สามารถน ามายื่นเสนอ
ขอได้อีก 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ วันที ่๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ๒๑/๒๓ 
 

๒. มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมโดยจัดท าเป็นโครงการการขอผลงานทางวิชาการ ซึ่งด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่ปัญหาที่เกิดจะมาจากผู้ขอก าหนดต าแหน่งเอง เนื่องจากผู้ขอก าหนดต าแหน่งส่วนใหญ่
จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูง  
 
 มติ ที่ประชุม  
 ๑. ไม่อนุมัติการด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   
 ๒. อนุมัติ และให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง อาจารย์ทัศนีย์  พาณิชย์กุล ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔  ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย         
รับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก 
 ๓. ไม่อนุมัติการด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ   

๔. ไม่อนุมัติการด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 

 
      ๕.๑ การประชุมสัมมนา “สภามหาวิทยาลัยกับบทบาทในการก ากับดูแล การด าเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัยตามหลักนิติธรรม” 
 

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การประชุมสัมมนา “สภา
มหาวิทยาลัยกับบทบาทในการก ากับดูแล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหลักนิติธรรม” โดยสรุปสาระส าคัญ 
ดังนี้ 

   ตามท่ี สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดประชุมสัมมนา “สภามหาวิทยาลัยกับบทบาท
ในการก ากับดูแล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหลักนิติธรรม” เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ ชั้น ๒ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการควบคุม ก ากับดูแลการ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม (Rule of Law) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และ
ความคิดเห็น รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการออก
และการใช้บังคับกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิด เห็น
เกี่ยวกับการกระท าทางปกครอง และความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย และเพ่ือเป็นเวทีในการสร้างเครือข่าย
สภามหาวิทยาลัย นั้น ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้เข้า
ร่วมประชุมสัมมนาดังกล่าว โดยมีเอกสารประกอบการสัมมนาในหัวข้อสภามหาวิทยาลัยกับบทบาทในการก ากับ
ดูแลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหลักนิติธรรม บรรยายโดย นายสู่บุญ วุฒิวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค           
๕ กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และนายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภามหาวิทยาลัยกับบทบาทหน้าที่ในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ 
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย บรรยายโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ เทียนฉาย  กีระนันทน์ 

 
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  การประชุมสัมมนา “สภามหาวิทยาลัยกับ

บทบาทในการก ากับดูแล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหลักนิติธรรม”   
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ วันที ่๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ๒๒/๒๓ 
 

๕.๒ ผลการประเมินการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
ที่มิได้เป็น ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอธิการบดี 

 
           สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ผลการประเมินการพิจารณาเพ่ิม
เงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารที่มิได้เป็น ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอธิการบดี 
โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   ตามท่ี ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนรายปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
ที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๗(๕๘)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่
ประชุมสรุปผลการประเมินอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ปีที่ ๓ รอบ ๑๒ เดือน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) ผลการประเมินระดับ ๔ สูงกว่ามาตรฐาน โดยการ
ด าเนินงานด้านสมรรถนะมืออาชีพ และด้านการบริหารจัดการมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงกว่ามาตรฐานมาก 
เช่น ด้านวิสัยทัศน์ การส่งเสริมและให้บริการตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งการประเมินฯ ที่ประชุม
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะซึ่งจะน าเสนออธิการบดีเพ่ือทราบ ต่อไป 
 
  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ผลการประเมินการพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนราย
ปีของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอธิการบดี 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  

๕.๓  การด าเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน แลกเปลี่ยน 
วัฒนธรรมและภาษา ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ 
วิทยาลัยเทียน กวง (Tuyen Quang College) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 

สรุปเรื่อง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การด าเนินงานโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน “แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา” ระหว่าง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต กับ วิทยาลัยเทียน กวง (Tuyen Quang College) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมี
สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ
ภาษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ Tuyen Quang Junior Education College ประเทศ
เวียดนาม ในการประชุมครั้งที่ ๑(๔๒)/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ นั้น  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงจัดโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการในระดับอาเซียน“แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา” ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
สวนดุสิต กับ Tuyen Quang College สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขึ้น เพ่ือน าคณะผู้บริหารและบุคลากร
เดินทางไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ภาษา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของสังคมอาเซียนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ณ Tuyen Quang College สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๒(๒)/๒๕๕๕ วันที ่๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ๒๓/๒๓ 
 

  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การด าเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ในระดับอาเซียน “แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา” ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ 
วิทยาลัยเทียน กวง (Tuyen Quang College) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
      ๖.๑  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๓(๓)/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
      

   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป  
  
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
เลิกประชุม  เวลา ๑๑.๔๕ น. 
 
 
 

  
 (นางสาวนัยรัตน์  เสมสว่าง)                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศรีธนางกูล) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  
  (นางจันทรา  เลิศอนันต์)                                 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


